
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   السبت بن عثمانخالد: الشيخ

  تأليفه للكتاب
 وعلـى آلـه وصـحبه    ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمدالحمد هللا رب العالمين،   

  : أجمعين، أما بعد
حتاج إلى  مهمة التي ي   سأشرع في شرح مختصر أقتصر فيه على الفوائد ال         -إن شاء اهللا  -فابتداء من هذه الليلة     

قبول عند المـسلمين، منـذ أن     النزلة و لكتاب عظيم الم   وال استطراد، وذلك الشرح      ،معرفتها، من غير تطويل   
  .رحمه اهللا-كتبه مؤلفه 

وهذا الكتاب هو كتاب رياض الصالحين، وهو اسم يوافق المسمى تمام الموافقة، وقد كتبه اإلمـام المعـروف             
حيى بن شرف النووي الدمشقي، وكتب غيره من المؤلفات الشهيرة التي طارت فـي              محيي الدين أبو زكريا ي    

في نفوس المـسلمين مـا ال    لها من القبول والمنزلة -عز وجل- وانتشرت انتشار الشمس، وجعل اهللا    ،اآلفاق
  .يخفى

مثل هـذا القبـول   وال ريب أن هذا الكتاب من أعظم كتب هذا اإلمام انتشاراً وتداوالً بين الناس، وال ريب أن        
 لكتاب فإن ذلك يدل داللة أولية على حسن قصد المؤلف حينما ألفه، وال شك أن                -عز وجل -حينما يجعله اهللا    

ك يكون من أسباب قبول هذا      النية تؤثر في عمل اإلنسان تأثيراً بيناً، فإذا كتب العالم كتاباً بنية صحيحة فإن ذل              
  .الكتاب

ما كان هللا فهـو  : "ت، فقالآقد كتب كاتبون موط : كتابه الموطأ قيل له-ه اهللارحم-ولهذا لما كتب اإلمام مالك    
  ".يبقى

 حينما شرع في شرح صحيح البخاري في كتابه الشهير فـتح       -رحمه اهللا -بن حجر   ا الحافظ   وقال هذه الجملة  
 وقد كتـب  -فهو من العلماء المتأخرين- جاء في وقت متأخر    -رحمه اهللا -بن حجر   االباري، ومع أن الحافظ     

قبله بشروح كثيرة، وكان بعض العلماء المعاصرين للحافظ ابن حجـر        رح صحيح البخاري    هذا الشرح وقد شُ   
  ".ما كان هللا فهو يبقى: " قال،يكتبون شروحاً مطولة لهذا الصحيح، ومع ذلك لما قيل له في هذا األمر

 واألكثر شـهرة  ،لشروح المقدمة، واألنفعو الشرح الذي يعد من ا   وه ،بن حجر افبقي كتاب فتح الباري للحافظ      
 رحمـه  -وتداوالً من بين شروح كتب الحديث، فضالً عن شرح صحيح البخاري، ولهذا لما قيـل للـشوكاني    

صـلى اهللا عليـه     -، استشهد بحديث رسول اهللا      "ال هجرة بعد الفتح   ":  هال شرحت صحيح البخاري قال     :-اهللا
  .رح بعد فتح الباري لصحيح البخاري، يريد أنه ال ش"عد الفتحال هجرة ب" بلفظه على معنى آخر، -وسلم
 السيما لعالم متأخر، فقد ولـد اإلمـام         ، قل أن يوجد لكتاب آخر     ، هذا الكتاب لقي رواجاً وقبوالً عظيماً      :فأقول

 في سنة إحدى وثالثين وستمائة، وتوفي في سنة ست وسبعين وستمائة، فهو يعـد مـن                 -رحمه اهللا -النووي  
فقههـم، فـإن    وجمع ، وتدوين أقوال األئمة،ء المتأخرين، أعني التأخر الذي يعتبر بعد استقرار المذاهب       العلما

 يعد من العلماء المتأخرين بهذا االعتبار، والمقصود أن عالماً يأتي في ذلك الزمـان ثـم        -رحمه اهللا -النووي  



وهـذا أمـر ال    أفضاله ومن كرمـه،   ومن-عز وجل -جعل لكتابه مثل هذا القبول فإن ذلك من مواهب اهللا           ي
  .ر ما ال يكون لكثير من المتأخرين للمتأخ -عز وجل- اهللا  فقد يدخر،يستغرب

وأنتم ترون كثرة المؤلفين في الزمان القديم، وفي الزمان الحديث، ومع ذلك تجد أن بعض من كتب في هـذا                    
 الشيخ عبد الرحمن بن سـعدي    : فمثال ،كالتفسيرالزمان السيما في بعض العلوم التي كتب فيها الكاتبون كثيراً           

تـب  التـي كُ  مع أنه جاء بعد هذه األزمان المتطاولة     ،رواجاً وقبوالً وانتشاراً  تلقى  كتبه  تجد أن   ،  -رحمه اهللا -
  .فيها مؤلفات تفوق الحصر

ـ         إ حيث   ، وقد عاش عمراً قصيراً    ، هذا العالم كتب هذه المؤلفات     :فأقول وفي ن عمره كـان يقـارب حينمـا ت
 العلماء في زمانه، وتقدم عليهم، وصار له من الذكر الجميل، والقبـول مـا               بزالخامسة واألربعين، ومع ذلك     

  .نه يستوجب النظر والوقوف والتأملامتد إلى أزمان متطاولة بعده، وهذا أمر ال شك أ
ون كثيراً أو قلـيالً بمـن       فهي تتفاوت في قوة إضاءتها، ومعلوم أن الناس ينتفع        ومعلوم أن العلماء كالمصابيح     

يعاصرون، ولكن ذلك سرعان ما يتالشى في بعض األحيان إذا فارقهم هذا العالم، وكلما تتابعت السنون على                 
كثيراً من العلماء الذين انصرموا وماتوا قبل       هذا العالم كلما أخذ حجمه الطبيعي في مكتبة التاريخ، فأنتم ترون            

 ومرت السنون على موته لربمـا   في نفوس الناس، ثم بعد أن مات   غاً هائالً قرون كانوا في زمانهم يملئون فرا     
ال يعرفه أحد بعد ذلك، وال يذكره أحد، وبقي قلة من العلماء تماسكوا أمام هـذا التالشـي وصـاروا أئمـة                      

ـ  ، بعد موته وافـرة قويـة  إضاءتهبقى تلذي كالجبال، وهذا ال يكون إال لقلة قليلة من العلماء، ا        ره  ويبقـى ذك
 المشهورة، وكتب الصحاح، وأمثـال      السننألفوا   الذينالعلماء  متماسكاً هذا ال يوجد إال لقلة من العلماء، أمثال          

، ؟الف العلماء الذين كانوا يملئون القـرون آبن تيمية، وابن القيم، لكن أين    ااألئمة األربعة، ومثل شيخ اإلسالم      
  ؟م؟ من يعرفهم؟ من يذكرهأين هم

بينما مثل هؤالء الكبار بقوا على مثل هذه المدد، وإذا نظرت إلـى علمـاء كـانوا                يعرفهم،   قل من الناس من   
 وانتقلوا من هذه الدار قبل عشرين سنة، أو ثالثين سنة، أو أربعين سنة لربما تجـد أن                  ، قبضوا ،يعيشون بيننا 

م، وينتفعـون بهـا     راً في نفوسـه   بعضهم ال يذكره الناس اليوم، مع أنهم كانوا يتناقلون فتاواه، وتمأل شيئاً كبي            
  .انتفاعاً عظيماً

 هذا أمر مشاهد، فحينما يبقى هذا العالم على مدى قرون وهو متماسك ال شـك أن هـذا يـدل داللـة              :فأقول
مـن كرمـه     وأواله   -عـز وجـل   -واضحة على عظم منزلته، وسعة علمه، ويدل أيضاً على ما أعطاه اهللا             

 هو أضعاف ذلك بما     -إن شاء اهللا  -دنيا، وما يعقب ذلك في الدار اآلخرة         في هذه ال   وإفضاله من الذكر الجميل   
ال يمن يشاء، واهللا ذو الفضل العظيمر قدره، وهذا فضل اهللا يؤتيهقاد .  

 أذكـر لكـم   -إن شاء اهللا-هذا ما يتعلق ببعض الخواطر قبل أن أبدأ بشرح هذا الكتاب، ولعلي في ليلة قادمة       
   . وأقف معها بعض الوقفات التي لربما نحتاج إليها-مه اهللارح-ترجمة لإلمام النووي 

صـلى اهللا عليـه     - واسأل اهللا العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب المبارك، وأن ينفعنا وإياكم بهدي نبيه                ،هذا
  .اننا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همومنا وذهاب أحز-وسلم



رزقنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجـه الـذي           ا، و جهلنا وعلمنا منه ما     ،ه ما نسينا  اللهم ذكرنا من  
 . وآله وصحبه،يرضيك عنا، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد


